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Foredrag 
med Mogens Pfeiffer Jensen

Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 
i DH’s lokaler, Kr. Kolds Gade 1, Thisted

Thy - Mors

TILMELDING senest fredag d. 1. okt. på tlf/SMS. 93 20 77 78 eller mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com

Pris:  Medlem: 60 kr. - Ikke-medlem: 90 kr.
Sted:  DH’s lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted.
Dato:  Onsdag d. 6. okt. kl. 19.00
Der er gratis kaffe/te/brød i pausen.

Leddegigt har vi fået skovlen under
Mogens har i årevis været overlæge på Reumatologisk Afdeling Aarhus 
Universitets hospital, og er nu overlæge på Rigshospitalet. Han har i mere end 30 
år beskæftiget sig med patienter, forskning og undervisning i gigtens verden. Han 
har holdt utallige foredrag om gigt og smerter i patientforeninger. Mogens blev i 
2014 kåret til ”Årets underviser” ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet. Mogens stammer fra Østerild, Thy.
Læs mere på dette link:
https://fuau.dk/forskerartikler/mogens-pfeiffer-jensen-
leddegigt-har-vi-faaet-skovlen-under/

Vi kan blæse gennem

kun 22 mm hul

Hulmur, loft,

etageadskillelse og skunk

Efterisolering

RING

Algebehandling fra 600,- Husk håndværkerfradrag!

Total Rengøring I/S
v/ Henrik Handest og Kent Rasmussen

VINDUESPUDSNING og rengøring udføres for virksomheder, og institutioner

i private hjem udføres alm. rengøring med hjemmeservicetilskud

Gardin- og persiennevask

med efterfølgende voksbehandling Tlf. 97 92 23 60
Mobil: Kent 40 26 84 61 • Fax 97 92 60 60 • Industrivej 13B • 7700 Thistedwww.hh-total.dk

* DU FÅR EGEN
 HJÆLPER  - ALTID
 SAMME PERSON!

* VI KOMMER TIL TIDEN

* VI HAR UDDANNELSEN
 OG ERFARINGEN

”9 UD AF 10 ER TILFREDSE MED VORES KVALITET

- IKKE MINDST VORES PRIS”

PRIVAT HJEMMEHJÆLP
SÅ PRØV OS!

Via fritvalgsordningen udfører vi hjemmehjælp, en serviceydelse 
vi tager særlig hånd om, med stor hensyntagen til den enkelte...

www.hhtotal.dk

DEN LANDSDÆKKENDE for-
ening Coding Pirates kom-
mer til Thy. 

Det er en nonprofitorgani-
sation der på landsplan ar-
bejde med at fremme børn 
og unges produktive og kre-
ative IT-kompetencer via af-
holdelse af klubaftener. Nu 
søger de frivillige indenfor 
IT eks. programmering, tek-
nologi-konstruktion, medi-
er, robotter og spiludvikling.

- Det handler om vores 
børns fremtid … og din nær-
meste fremtid, forklarer for-
kvinden Annette Qvistga-
ard.

I takt med at samfundet 
bliver mere digitalt, vokser 
kravene for ikke bare børns 
digitale kompetencer, men 
også i høj grad voksnes digi-
tale kompetencer. ”I den me-
get nære fremtid skal selv en 
designer som jeg, også kun-
ne programmere og sætte 
strøm til ting og sager. Fakti-
ske sker det allerede i dag 
gennem No-coding redska-
ber. Man kan sige, at fremti-
den er her nu og Coding Pi-
rates er en mulighed for at 
mødes med andre og ekspe-
rimenter med til at sætte 
strøm til og forstå teknologi, 
samtidig med at vi skaber 
sjove aktiviteter for børn, 
uddyber forkvinden.

- Coding Pirates Thy tilby-
der en fritidsaktivitet for 
børn i grundskolen, hvor vi 
øver os i at programmere. 
Som frivillig er der mange 
forskellige opgaver som man 
er med til at løse. De primæ-
re opgaver som vi søger fri-
villige til lige nu handler om 
at afholde ugentlig work-
shops med børn og unge til 
klubaftener. På sigt vil vi og-
så gerne afholde events om 
IT-kreativitet. Vi kommer til 
at mødes en gang om ugen, 
hver tirsdag, siger hun.

Udover at arrangere klub-

aftner for børn handler vo-
res motivation for at starte 
foreningen også om at få et 
stærkt digitalt mindset i Thy. 

- Det handler altså om at 
træne kendskab til teknolo-
gi. Vi skal være der, hvor tek-
nologi bliver et muligt mid-
del, fremfor en ubekendt 
barriere. Når vi har et stærkt 
kendskab til teknologi, bli-
ver det også lettere at fore-
stille sig en anden fremtid 
muliggjort med teknologi, 
forklarer Annette Qvistga-
ard.

I dag har vi alle teknologi i 
vores hverdag og i den nære 
fremtid kommer der endnu 
mere. Om jeg er sygeplejer, 
webdesigner, skolelærer, el-
installatør eller medarbej-
der i borgerservice så vil 
mange i fremtiden opleve på 
deres arbejdsplads at skulle 
være med til at lave nye digi-
tale løsninger. At være frivil-
lig i Coding Pirates Thy er 
som at få adgang til et prak-
tisk it-værksted til at lære 
om teknologi. ”Man skal hu-
ske, at nogle af de redskaber 
vi anvender er designet til en 
10-årige, så man skal ikke 
være bange for at springe på 
og være frivillig i forenin-
gen, forklarer Annette Quist-
gaard.

Som frivillig handler det i 
høj grad om at facilitere en 
leg, mere end at skulle se sig 
selv som en lærer. I forenin-
gen bliver der mange for-
skellige niveauer af pro-
grammering og derfor mu-
lighed for ikke it-professio-
nelle at være frivillig og del-
tage i legen.

- Det er klart, at vi i starten 
har brug for it-professionelle 
til at starte foreningens akti-
viteter. Sådanne profiler ar-
bejder i dag med teknologi i 
en eller anden grad. Det er 
ikke vigtigt, om man er ud-
dannet programmør, men 

vigtigere at have praktisk er-
faring og har lyst til at ekspe-
rimenter med at sætte strøm 
til ting og sager, forklarer 
hun.

- Og så forgår det med 
børn og igennem leg, hvilket 
jo bare gør det hele meget 
bedre. Alternativet var må-
ske et dyrt tidsbegrænset 
kursus, oplyser forkvinden.

Kasserer Tommy Ander-
sen understreger at de frivil-
lige kræfter er fundamentet i 
Coding Pirates, og pengene 
bliver derfor brugt til at un-
derstøtte dem og deres uvur-
derlige arbejde.

Første gang Annette hørte 
om Coding Pirates var på 
LinkedIn - et erhvervsrettet 
digital netværk. 

Personer i hendes netværk 
havde meldt sig ind i for-
eningen som frivillige og ro-
ste initiativet. Netværket an-
vendte foreningen ikke blot 
som en aktivitet for deres 
børn, men deltog i højgrad 
med fokus på egen kompe-
tenceudvikling og net-
værksmulighed.

- Da Coding Pirates endnu 
ikke var etableret i Thy hav-
de jeg overvejelser om at kø-
re til Aarhus for at indgå som 
frivillig. Men det er også 
langt at kører. Efter et kaffe-
møde med Tommy Ander-
sen der er it-chef ved RSM 
Danmark fandt jeg ud af at 
han sammen med en kam-
merat allerede arbejdede på 
at oprette en afdeling af Co-
ding Pirates i Thy, siger hun. 

- Derhjemme har jeg jo to 
3D printer og VR og meget 
mere. Min kammerat Chri-
stian Leicht der er soft-
wareingeniør og jeg savnede 
et sted her i Thy, hvor vi sam-
men med andre eksperi-
menterer med de nye tekno-
logier”. Motivationen for be-
styrelsens medlemmer 
handler derfor i højgrad om 

Coding Pirates ind
ORGANISATION: Coding Pirates arbejder med at fremme børn og unges pr

Kasserer i Coding Pirates Thy, Tommy Andersen er meget begejstret for de unikke faciliteter foreningen 
får adgang til på Teknisk Gymnasium Thisted.  Foto: Coding Pirates Thy    



at understøtte et stærkt digi-
tal mindset i Thy, både hos 
børn og voksne, forklarer 
Tommy Andersen. 

Efter kaffe-mødet greb 
Tommy Andersen bolden og 

fik arrangeret et samarbejde 
med Teknisk Gymnasium 
Thisted, EUC Nordvest der 
nu stiller lokaler til rådighed 
og bidrager til etableringen 
af foreningen med Kent Kjær 

Urup Hansen som næstfor-
mand i bestyrelsen. 

- Fra vores eget netværk 
har vi allerede tilkendegivel-
ser fra frivillige der vil bidra-
ge og med Teknisk Gymnasi-

ums meget attraktive it-læ-
ringsmiljøer er fundamentet 
skabet for at forening nu kan 
starte, forklarer Tommy An-
dersen.

Næste skridt er at rekrut-
tere frivillige. 

Ingen frivillige, ingen pro-
grammering med lej og læ-
ring for børn i Thy. I septem-
ber kommer vi til at holde en 
informationsaften, hvor in-
teresserede kan hører mere 
om og konkret kan opleve 
hvordan en klubaften kan 
løbe af stablen. 

- Personligt er jeg meget 
begejstret for læringspro-
duktet Makey Makey der er 
for de helt små. Her kan du 
eksempelvis sætte strøm til 
bananer og lave musik ved 
at trykke på bananerne”, for-
tæller Annette Qvistgaard.

Annettes interesse for tek-
nologi og træning i et digital 
mindset tager afsæt i hendes 
kommende videnskabelig 
bog. Bog omhandler udfor-
dringer for strategisk beslut-
ningstagning ved innovati-
on med emergente teknolo-
gier. Dertil er hun også for-
kvinde for LAG Thy Mors 
som også arbejder på at styr-
ke udvikling i Thy. 

- Jeg ser frem til at være en 

del af det legene hold i Co-
ding Pirates Thy. Vi forven-
ter at kunne tilbyde holdaft-
ner for børn midt i oktober 
2021. Indtil da skal vi frivil-
lige mødes og eksperimen-
tere med strøm og leg, for-
tæller Annette Quistgaard.

Går du og drømmer om at 
være med til at udvikle læ-
ringsdesigns, hvor program-
mering, hardware og kreati-
vitet er på skemaet, så er for-
eningen meget interessere-
de i at høre fra dig. 

Coding Pirates Thy kan du 
finde foreningen på Face-
book. 

Man kan også tilmelde dig 
som frivillig via Coding Pira-
tes webside: codingpirates.
dk/blivfrivillig

Bestyrelsen i den nyetable-
rede forening er følgende: 
Forkvinde: Annette Qvistga-
ard, næstformand: Kent 
Kjær Urup Hansen, kasserer: 
Tommy Andersen og supple-
ant: Christian Leicht.

Fakta
 {Det får du som frivillig hos 

Coding Pirates

 {Du bliver en del af et af de 
stærkeste netværk i Danmark 
inden for IT, teknologi og un-
dervisning

 {Du får en god anbefaling 
til dit CV

 {Du bliver klogere på tek-
nologier og design sammen 
med børn, unge og andre fri-
villige voksne

 {Du får undervisnings- og 
udviklingskompetencer in-
den for det IT-kreative felt

 {Du får nogle fantastisk 
hyggelige aftener i rigtig 
godt selskab – både sammen 
med børn og unge, og voks-
ne men også til vores frivillig-
arrangementer

Det kræver, at du
 {Har lyst til at bruge en del 

af din fritid på vores klubafte-
ner (2 timer 1 gang om 
ugen), arrangementer og/el-
ler andre vigtige foreningsak-
tiviteter

 {Har en interesse inden for 
IT f.eks. spiludvikling, pro-
grammering, IT-undervisning 
eller undervisningsudvikling

 {Kan lide at lære andre de 
ting, du brænder for

 { Er socialt anlagt – også 
online og bidrager til diskus-
sionerne og videndeling
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Hov.nu - Sennelsvej 143, Hov - 7700 Thisted - Tlf. 20 67 70 79
Åbningstider: Mandag: Lukket - Tirsdag kl. 15.00-20.00 - Onsdag kl. 10.00-14.00 - Torsdag: Lukket - Fredag kl. 8.00-14.00 - Lørdag: Efter aftale

Ny fashion butik i Thy
- Åbner onsdag d. 1. september

Unikke tøjmærker & sko - Eneforhandler i Thy!

(til damer)

®

Køb lokalt 
i butikken, 
Instagram 
eller web-

shop

Kig ind 
og se vores 
fl otte butik

tes indtager Thy
emme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via aholdelse af klubaftener

Forkvinden Annette Qvistgaard eksperimenter med mikrobits, her er det systemet Makey Makey hun 
er ved at samle. Gennem frugterne kan man spille musik forklarer hun entusiastisk.    


